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TRASA L2: Z Lázu k Pilské nádrži (hráz)
Ideální místo pro zaparkování je parkoviště u Pily (Láz). Z parkoviště vede lesem vzhůru kamenitá
spojka s nepříliš dobrým povrchem. Jdete-li pěšky, nebo jedete-li na kole, bohatě postačí.
Rozhodnete-li se se však jet na IN-LINEch, je lepší zaparkovat poněkud výše u hájenky Láz (pozor!
pouze tři možná parkovací místa). Odtud je však cesta doslova hladká jako zrcadlo..

Trasa Láz - Pilská nádrž - hájenka u Slaniny je IN-LINE brdský ráj, cesta více méně stále vodorovná,
pouze s několika mála houpavými místy. Učíte-li děti právě jízdě na kole a nebo hledáte-li ideální výlet
pro malé děti, cesta Láz - Pilská je to nejlepší, co můžete jít..

Od hájenky v Lázu (doleva do strmého kopce) začíná tzv. Perkanská lesní cesta a vede k bývalé
Skelné huti. Pozor, tudy však ne! My pokračujeme stále vodorovně 350 m až k chatové osadě Láz,
k počátku lesní cesty Struhy. Zde je umístěna ocelová závora a značka zákaz vjezdu všech vozidel,
proto pozor na kolizi!

Již po krásné asfaltové cestě výhradně po rovině pokračujeme přes Struhy až pod Pilskou nádrž, k
portálu hráze a objektům Povodí Vltavy. Součástí je také podrobná informační tabule o celém
vodním díle. Cesta zde vystupuje z lesa a vytváří malou zatáčku, aby se již poté opět napřímila a po
400-stech metrech zakončila na hrázi Pilské nádrže.

Víte že..
Pilská nádrž bývala oblíbeným cílem výletníků již odpradávna?
"Na výlet se tenkrát (30-tá léta minulého století) vyráželo ve svátečním oblečení a pánové
se cestou střídali v tlačení kolečka naplněného lahvovým pivem.."
Pramen: Jan Čáka, Střední Brdy - krajina neznámá, Nakladatelství Mladá Fronta, 2003

Číslo trasy: L2
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, in-linisty, běžkaře

Výchozí bod: Láz, parkoviště (pila)
49° 39' 27.51" N
13° 54' 16.70" E

Cílový bod: Pilská nádrž, 670 m (hráz)
49° 40' 42.11" N
13° 54' 40.84" E

Délka trasy: 3,0 km
Orientační čas: chodec 45 min., běžec 20 min., cyklista

15 min., in-linista 20 min., běžkař 30 min.
Značení trasy: neznačenou cestou

Lesní cesta: Struhy
Povrch: 95% asfalt, 5% kamenitá cesta

Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 86%


